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 Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

  Thực hiện Thông báo số 276/TB-VPCP ngày 05/9/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực  điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Có văn bản gửi kèm theo), 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 (Đề án 06) là một nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, có tính lan tỏa cao, 

lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài; nhưng khó khăn, thách thức phía trước còn 

nhiều, thậm chí không ít "lực cản".  

 Để tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, yêu 

cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố thực hiện tốt các nội dung sau: 

 1. Về công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao nhận thức: 

 a) Quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang và nhân dân tinh thần, quyết tâm, quyết liệt, kiên trì, chỉ đạo thực hiện Đề 

án quan trọng này từ Chính phủ đến cấp cơ sở để góp phần tạo đột phá trong 

thực hiện chuyển đổi số quốc gia, với quan điểm “chuyển đổi số quốc gia là 

công việc rất lớn, rất chiến lược, nhưng phải bắt đầu bằng những hành động cụ 

thể, việc cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm việc nào dứt điểm việc đó , không chung 

chung, dàn trải”. 

  b) Liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược ; phát huy 

tính chủ động, tính sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ 

thống chính trị, sự tham gia và hưởng ứng của người dân và cộng đồng doanh 
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nghiệp; phải triển khai bằng được hệ sinh thái công dân số để người dân, doanh 

nghiệp hiểu, sử dụng, làm giàu thông tin, là một bộ phận không thể tách rời đời 

sống kinh tế, xã hội của người dân. 

 c) Sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu hiệu quả; có tính kết nối, liên 

thông, chia sẻ cao phục vụ phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, 

công dân số, nâng cao vị thế quốc gia, ngang tầm khu vực, quốc tế. 

  d) Hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân; triển khai một cách “nhân 

văn” tạo sự đồng thuận trong xã hội, hợp lòng dân để người dân và cộng đồng 

doanh nghiệp ủng hộ, tham gia tích cực. Tạo dựng và giữ vững niềm tin của 

người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong thực 

hiện Đề án 06; các cơ quan, đơn vị cần nỗ lực, quyết tâm, triển khai có hiệu quả 

để người dân, doanh nghiệp thấy được tiện ích, tiết kiệm, hiệu quả và bảo mật 

thông tin, từ đó đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tham gia thực hiện. 

 đ) Đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên theo dõi, giám sát, 

kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị.  

 2. Khẩn trương đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt 

là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án 06 và 29 dịch vụ công 

theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022; chủ động rà soát các dịch vụ công tại 

cấp huyện và cấp xã để thống nhất tập trung giải quyết.  

 3. Tổ chức rà soát, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo 

đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề 

án; thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; 

thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn thông tin, an ninh mạng.  

 4. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm 

nâng cao nhận thức trong quá trình triển khai Đề án 06; trước hết, quán triệt và 

vận động đến từng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang 

tại cơ sở và vận động người thân, gia đình hưởng ứng thực hiện. 

 5. Công an tỉnh-Cơ quan Thường trực Tổ công tác 68 của tỉnh tiếp tục 

phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

là thành viên của Tổ công tác trong việc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ của Đề án 06.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-422-qd-ttg-2022-dich-vu-cong-truc-tuyen-tich-hop-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-509097.aspx
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 6. Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 trong những tháng cuối năm, 

quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                       

- Như trên (thực hiện); 

- Văn phòng Chính phủ;          

- Bộ Công an;                          báo cáo 

- Thường trực Tỉnh ủy 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Phó Chủ tịch UBND tinh; 

- Thành viên Tổ công tác 68; 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- TP, PTP, CV phòng THCBKS; 

- Lưu: VT-NC (P.Hà).                              

 

CHỦ TỊCH 

   

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Sơn 
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